
ขั�นตอนการย่ืนคําของบประมาณ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดย รศ.ดร.คมกฤต เลก็สกุล

รองผู้อํานวยการภารกจิการจัดสรรงบประมาณ สกสว.



การยื่นข้อเสนอโครงการ
ปีงบประมาณ 2564-2565

3. ขั �นตอนการย่ืนคําขอ

งบประมาณ ด้าน ววน.
4. การนําเข้าข้อมูลในระบบ NRIIS

Agenda

2. Timeline SF-FF

สําหรับ Fundamental Fund

2

1. การเปิดรับคําขอ

งบประมาณด้าน ววน. 

ปีงบประมาณ 2564-2565



ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565

การเปิดรับคําของบประมาณด้าน ววน. ประจําปีงบประมาณ 2564-2565
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ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64

ขั�นอนุมัติงบประมาณ

2 พ.ย. – 9 ธ.ค. 63
หน่วยงานกรอกรายละเอียดคําขอ
งบประมาณด้าน ววน. ปีงบประมาณ 2565
ผ่านระบบ NRIIS 

มี.ค. 64
หน่วยงานนําเสนอกรอบยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน ต่อ
คณะกรรมการกล่ันกรอง

มิ.ย. – ส.ค. 64
เตรียมข้อมูลเพ่ือชี�แจงกรรมาธิการ 
พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งปม. รายจ่าย
ประจําปี 2565

ขั�นทบทวน+วางแผนงบประมาณ

1
2

4

SF

3

การย่ืนขอทุนวิจัยจาก PMU ปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลาขึ�นอยู่กับการประกาศของแต่ละ PMU สามารถติดตามข่าวสารได้ท่ี http://nriis.in.th/

SF PMU อยู่ระหว่างเปิดรับข้อเสนอโครงการเพ่ือสนับสนุนทุนให้นักวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2564 สามารถติดตามข่าวสารได้ท่ี http://nriis.in.th/

26 ต.ค. – 25 พ.ย. 63
สกสว. ตรวจสอบและจัดทําเอกสารคํารับรองฯ และ
ส่งกลับให้หน่วยงานลงนาม เพ่ือเบิกจ่ายงบอุดหนุน
ให้แก่หน่วยงาน

12 - 26 ต.ค. 63
หน่วยงานจัดทําข้อมูลประกอบการทําคํารับรองฯ 
ปีงบประมาณ 2564 ส่งมายัง สกสว. ภายใน 31 มี.ค. 63

หน่วยงานส่งรายงานความก้าวหน้า
การดําเนินโครงการ และการใช�จ่าย
เงินอุดหนุน ครั�งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) 

ขั�นจัดทํางบประมาณ

ภายใน 31 ก.ค. 63
หน่วยงานขออนุมัติขยาย
เวลา

ภายใน 30 ก.ย. 63
หน่วยงานส่งรายงานความก้าวหน้า
การดําเนินโครงการ และการใช�จ่าย
เงินอุดหนุน ครั�งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) 

1

2

3

4

5

Timeline ปีงบประมาณ 2564-2565 ของ SF-FF

ก.ย. 64
การจัดคํารบัรองการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

FF

FF

4



ขั�นตอนการยื่นคําของบประมาณด้าน ววน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ สามารถยื่ นคําของบประมาณต่อ กสว. ตามประกาศ

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เร่ือง

รายช่ือหน่วยงานที่อาจยื่ นคําของบประมาณจากกองทุน

ส่ง เสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามประกาศ

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเร่ือง

หลักเกณฑ์การจัดทําคําขอและการจัดสรรงบประมาณของ

หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563

1. ตรวจสอบรายช่ือหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม สําหรับ Fundamental Fund

5



2. เตรียมข้อมูลประกอบการย่ืนคําของบประมาณด้าน ววน. 

ขั�นตอนการยื่นคําของบประมาณด้าน ววน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 แผนปฏิบัติการด้าน ววน. ของหน่วยงาน  ข้อเสนอโครงการ

สําหรับ Fundamental Fund
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การเข้าใช�ระบบ www.nriis.in.th
 ตรวจสอบรายช่ือหัวหน้าหน่วยงานและผู้ประสานหน่วยงาน 

ต้องตรงกับท่ีเคยแจ้งมายัง สกสว. หากมีการเปล่ียนแปลง

ข้อมูลต้องแจ้งมายัง สกสว. โดยกรอกรายละเอียดตาม

แบบฟอร์มใน QR code 

 กรณีหน่วยงานยังไม่มี Account สําหรับเข้าใช�งานระบบ 

NRIIS หน่วยงานสามารถแจ้งมายัง สกสว. โดยกรอกข้อมูล

หัวหน้าหน่วยงาน 1 ท่าน และผู้ประสานหน่วยงาน 3 ท่าน 

ตามแบบฟอร์มใน QR code

ขั �นตอนการยื่นคําของบประมาณด้าน ววน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หัวหน้าหน่วยงาน

- ส่ง สกสว.
- ส่งกลับผู้ประสานหน่วยงาน

ผู้ประสานหน่วยงาน

นักวิจัย

- กรอกข้อมูลโครงการ
- อนุมัติการเข้าระบบของนักวิจัย
- ส่งหัวหน้าหน่วยงาน
- ส่งกลับนักวิจัย

- กรอกข้อมูลโครงการ

การบริหารจัดการ

สําหรับ Fundamental Fund

7
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3. ขั �นตอนการกรอกข้อมูลเพื่อย่ืนคําของบประมาณด้าน ววน. 

ขั�นตอนท่ี 1 กรอกข้อมูลหน่วยงาน

ผู้ประสานหน่วยงาน
กรอกข้อมูลหน่วยงานประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน  

(ต้องจัดทําเป�นอันดับแรก เพื่อให้นักวิจัยในหน่วยงานเข้ามาจัดทํา

ข้อเสนอโครงการได้)

ขั�นตอนการยื่นคําของบประมาณด้าน ววน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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3. ขั �นตอนการกรอกข้อมูลเพื่อย่ืนคําของบประมาณด้าน ววน. 

นักวิจัย และ/หรือ ผู้ประสานหน่วยงาน จัดทําข้อเสนอโครงการ (หลังจากผู้ประสานหน่วยงานกรอก
ข้อมูล วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว)

ขั�นตอนท่ี 2 จัดทําข้อเสนอโครงการ

1. จัดทําข้อเสนอโครงการ (ตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวจิัย หรือ ข้อเสนอ

โครงการนวัตกรรม) 

2. เอกสารแนบ เช่น ใบเสนอราคาครุภัณฑ์ (ถ้ามี) (สกสว.ตั�งคณะกรรมการ

พิจารณาการจัดซื�อครุภัณฑ์)

3. เม่ือจัดทําข้อเสนอโครงการเรียบรอ้ยแล้ว กดส่งข้อมูลให้ผู้ประสานหน่วยงาน

ขั �นตอนการยื่นคําของบประมาณด้าน ววน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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3. ขั �นตอนการกรอกข้อมูลเพื่อย่ืนคําของบประมาณด้าน ววน. 

ขั�นตอนการยื่นคําของบประมาณด้าน ววน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขั�นตอนท่ี 3 จัดทําแผนปฏิบัติการด้าน ววน. ของหน่วยงาน

ผู้ประสานหน่วยงาน จัดทําแผนปฏิบตักิารดา้น ววน. ของหน่วยงาน
1. ผู้ประสานหน่วยงาน คัดเลือกข้อเสนอโครงการเพื่อนําเข้าแผนปฏิบัติการ
2.ข้อมูลในข้อท่ี 1 และขั�นตอนท่ี 1,2 จะถูกดึงมาอยู่ในแผนปฏิบัติการอัตโนมัติ 
(ผู้ประสานหน่วยงานไม่ต้องกรอกข้อมูล เม่ือนักวิจัยสร้างโครงการแล้ว ระบบจะ
ดึงข้อมูลขึ�นมาอัตโนมัติ โดยผู้ประสานหน่วยงานสามารถปรับแก้ไขได้)
3.วิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน 
4.ทํา Framework ของหน่วยงาน
5.จัดลําดับความสําคัญของข้อเสนอโครงการ
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3. ขั �นตอนการกรอกข้อมูลเพื่อย่ืนคําของบประมาณด้าน ววน. 

ขั�นตอนท่ี 4 ตรวจสอบและส่งคําของบประมาณด้าน ววน. ของหน่วยงานให้ สกสว.

หัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบความถกูต้องและส่งคาํของบประมาณด้าน 
ววน. ของหน่วยงาน ซ่ึงประกอบด้วย แผนปฏิบัตกิาร และ ข้อเสนอ
โครงการให้ สกสว. ผ่านระบบ NRIIS และส่งตน้ฉบับคําขอดงักล่าวมา
ทางไปรษณีย์ 1 ชุด

ขั�นตอนการยื่นคําของบประมาณด้าน ววน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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สรุปขั�นตอนการยื่นคําของบประมาณผ่านระบบ NRIIS
สําหรับ Fundamental Fund ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขั�นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูล
หน่วยงาน

ผู้ประสานหน่วยงาน กรอกข้อมูลหน่วยงาน ประกอบด้วย
1. วิสัยทัศน์ 
2. พันธกิจของหน่วยงาน  
(ต้องจัดทําเป�นอันดับแรก เพื่อให้นักวิจัยในหน่วยงานเข้ามา
จัดทําข้อเสนอโครงการได้)

ขั �นตอนที่ 2 จัดทําข้อเสนอโครงการ

ข้อเสนอโครงการ

นักวิจัย และ/หรือผู้ประสานหน่วยงาน จัดทําข้อเสนอโครงการ (หลังจากผู้ประสาน
หน่วยงานกรอกข้อมูล วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว)

โครงการ 
วิจัย

โครงการ
นวัตกรรม

ขั �นตอนที่ 3 จัดทําแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
ผู้ประสานหน่วยงาน จัดทําแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
1. ผู้ประสานหน่วยงาน คัดเลือกข้อเสนอโครงการเพ่ือนําเข้า

แผนปฏิบัติการ
2. ข้อมูลในข้อที่ 1 และขั�นตอนที่ 1,2 จะถูกดึงมาอยู่ในแผนปฏิบัติ

การอัตโนมัติ (ผู้ประสานหน่วยงานไม่ต้องกรอกข้อมูล เมื่อ
นักวิจัยสร้างโครงการแล้ว ระบบจะดึงข้อมูลขึ�นมาอัตโนมัติ 
โดยผู้ประสานหน่วยงานสามารถปรับแก้ไขได้)

3. วิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน 
4. ทํา Framework ของหน่วยงาน
5. จัดลําดับความสําคัญของข้อเสนอโครงการ

หัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบความถูกต้องและส่งคําขอ
งบประมาณของหน่วยงาน ซ่ึงประกอบด้วย แผนปฏิบัติการ
และ ข้อเสนอโครงการให้ สกสว. ผ่านระบบ NRIIS และส่ง
ต้นฉบับคําขอดังกล่าวมาทางไปรษณีย์ 1 ชุด

แผนปฏิบัติการ 
ขั �นตอนที่ 4 ตรวจสอบและส่งคําของบประมาณของ
หน่วยงานให้ สกสว. 

ภารกิจจัดสรรงบประมาณ สกสว.    วันท่ี 22 ต.ค. 2563

1. จัดทําข้อเสนอโครงการ (ตามแบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการวิจัย หรือ ข้อเสนอโครงการนวัตกรรม) 

2. เอกสารแนบ เช่น ใบเสนอราคาครุภัณฑ์ (ถ้ามี) 
(สกสว.ตั�งคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื�อ
ครุภัณฑ์)

3. เมื่อจัดทําข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว กดส่ง
ข้อมูลให้ผู้ประสานหน่วยงาน
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การนําเข้าข้อมูล ปีงบประมาณ 2563-2564

การนําเข้าข้อมูลโครงการท่ีได้จัดสรรตรง ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดําเนินงาน-การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

การนําเข้าโครงการท่ีได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2564

• ปรับสถานะโครงการ : Ongoing
13



November 11, 2020Annual Review14

ไมเกิน 40%
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อบรมการใช�ระบบ NRIIS ในวันท่ี 18 พ.ย. 2563
เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านช่องทาง ZOOM

โดยทีมพัฒนาระบบ
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Thank you

http://online.anyflip.com/whowf/vxjx/
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